Kocsis Ferenc vagyok, 37 éves, két gyermek édesapja. Pécelen születtem, Vásártéren nőttem fel. Aki ismer, tudja, hogy
agilis vagyok, nem szeretem a hazugságot. Politikával nem szerettem volna foglalkozni, de elegem lett a mostani helyzetből, és abból, ami Pécelen történik. Itt az ideje, hogy a Pécel vásártéri részét felzárkózassuk. Konkrét elképzeléseim
vannak, amelyeket szeretnék megosztani Önökkel.
Közintézmények felülvizsgálata, gondolok itt a vasútállomásnál, a vásártéri részen a nagycsaládosoknak odaadott régi
(Járó) területre, ahol jelenleg kutyaképzés folyik. Ne értse félre senki, szeretem a kutyákat, de szerintem hasznosabb
lenne kihasználni azt a területet. Két lehetőséget látok benne. Az egyik, ha statikailag még meg lehetne menteni az épületet, akkor ott lehetne létesíteni egy gyógyszertárat, és egyeztetve az illetékes központi postával, akkor ott is lehetne
nyitni egy postát. Úgy gondolom, hogy lehetne bankokkal tárgyalni, egy ATM automata kiépítéséről. Ha menthetetlen az
épület állapota, akkor viszont le kellene bontani, és lehetne ott egy parkot kiépíteni, és azon belül a fiataloknak ki lehetne
építeni egy kültéri felnőtt fitnesz részt. Akkor viszont a gyógyszertárat a Kossuth Lajos utcába lehetne megnyitni, és oda
is lehetne ATM automata és a posta kiépítéséről tárgyalni az illetékesekkel.
Fontos megemlítenem, hogy nem mindenkinek van a háztartásában internet lehetőség, ezért szükségesnek tartom hirdetmény táblák elhelyezését, azon lehetne hirdetni milyen események lesznek Pécelen. Meg kell említenem a vasútátjáróval kapcsolatban az aggályaimat, úgy gondolom, Pécel érdekeit kell nézni, és nem az önös érdekeket, ha nekünk nem
előnyös, hogy itt teherforgalom pihentetés legyen, nem kell beleegyeznünk, mint ahogy Isaszeg se kért belőle.
Úgy gondolom a felüljáró becsatlakozása az M0-ás körgyűrű holt ágától lenne legmegfelelőbb, továbbá szükség lenne a
Petőfi utcából egy vasúti aluljáróra a gépkocsi forgalomnak, és egy vasúti aluljáró létesítésére is a gyalogosoknak.
Ezek úgy gondolom, nem csak ígéretek lehetnek, mint ahogy szokás az más pártoktól és egyesületektől. Természetesen
lehetne pályázni a Rákospatak mentén kerékpárút kiépítésére, ami összekötné Rákoscsabával, továbbá kellemes kikapcsolódás is lehetne a kirándulni, kerékpározni szerető embereknek.
Kérem, október 12-én menjenek el szavazni, és ha elnyertem bizalmukat, szavazzanak rám, valamint Berecz Gábor polgármesterjelöltünkre, hogy tehessünk a péceli emberek jobb életéért.
Weboldal: http://pecel.jobbik.hu/ E-mail: peceljobbik@gmail.com Telefon: 06-20-465-06-09

